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Protocol 
Over een belangrijk punt zijn we niet duidelijk geweest in het protocol, nl. met hoeveel 
mensen de afbouw van het huisje mag worden gedaan. 
Op de dag van plaatsing zijn per huisje maximaal twee personen toegestaan. 
Wissel bij het transport telefoonnummers uit (ook handig voor calamiteiten tijdens het 
seizoen) en spreek af met buren wie op welke dag en met hoeveel mensen gaat afbouwen. 
Zijn dat meer dan twee mensen dan kan dat niet op dezelfde dag naast elkaar. Per huisje 
zijn dan maximaal 4 personen toegestaan, met in acht nemen van de 1,5 m afstand als zij 
niet uit dezelfde huishouding komen en dus niet tegelijk met de buren. 
Als twee huisjes naast elkaar op dezelfde dag met ieder maximaal twee mensen aan de slag 
gaan, zorg dan dat afgestemd wordt aan welke kant gewerkt wordt en maak afspraken als 
bijvoorbeeld wie aan welke kant heen en weer loopt. Met een beetje geven en nemen 
komen we een heel end. 
 
Waarschijnlijk ten overvloede, maar toch voor alle zekerheid zal de tekst van de 
documenten van gisteren u ook op papier worden uitgereikt door Marjolein bij het 
transport. We zijn nl. verplicht iedereen op de hoogte te stellen van het protocol en op 
deze manier weten we dat zeker. 
 
Hulp gevraagd! 
Er zijn teleurstellend weinig aanmeldingen binnengekomen voor hulp bij het uitzetten van 
de paaltjes op maandag, dinsdag en woensdag. Hierbij een dringende oproep om een 
dag(deel) te komen helpen. Zonder uitgezette paaltjes kunnen de huisjes nl. niet eens 
geplaatst worden. Aanmelden of info via techniek@svdeschelp.nl.  
 
Parkeerplaats 
Firma Paap heeft opdracht gekregen van parkeerbeheer om het terrein vlak te maken, ons is 
verteld dat dat de komende dagen uitgevoerd wordt. 
 
Toiletpapier 
U zult begrijpen dat we dit onderdeel niet gaan controleren, maar aangezien de stortkokers 
intensiever zullen worden gebruikt, neemt de kans op verstopping toe. Daarom is het 
verstandig speciaal snel oplosbaar toiletpapier voor chemische toiletten aan te schaffen 
(o.a. verkrijgbaar bij Baco). Het is wat duurder dan normaal papier, maar als de stortkokers 
verstoppen kunnen we alsnog naar huis. Nog beter is het om geen papier in het toilet te 
werpen en zeker geen vochtige doekjes! 
We rekenen op uw aandacht en medewerking en vragen ouders van jonge kinderen dit 
goed aan hen uit te leggen. 
 
Tot snel op het strand! 
Vriendelijke groet van het bestuur. 
 


